Podsumowanie spotkania z przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

W spotkaniu uczestniczyli :
Filip Nowak – Dyrektor Oddziału
Michał Dzięgielewski – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
oraz przedstawiciele ośrodków prywatnych zrzeszonych w Pracodawcach RP z Mazowsza
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji materiału przez p. Roberta Zawadzkiego, z którego wynika, że
rozporządzenie o kryteriach wyboru ofert jest nieprecyzyjne i nie pozwoli na rzetelną ocenę
złożonych ofert. Dyrektorzy MOW NFZ w wielu przypadkach zgodzili się, że kryteria nie pozwolą na
jasne rozstrzygnięcia w zakresie wyboru realizatorów świadczeń. Zadeklarowali, że liczą na zmianę
kryteriów a w przypadku braku woli MZ do zmian będą się starali racjonalnie podejść do problemu.
Dyrektor Michał Dzięgielewski – przedstawił prezentację (w załączeniu) która wyjaśnia dwie kwestie :
- sposób wprowadzenia podwyżki wyceny świadczeń medycznych o 2% i następnie o kolejne 2(liczby
pkt) - zamiast wartości punktu – to pozwoli na zmniejszenie liczby okresów rozliczeniowych,
- sposób przeprowadzenia denominacji świadczeń medycznych – co wynika z wejścia w życie sieci
szpitali, która musi umożliwiać wspólne rozliczanie świadczeń z zakresu AOS i leczenia szpitalnego.
Dyrektor zaapelował do zgromadzonych o możliwie szybkie podpisywanie aneksów do umów, gdyż
w tym roku OW NFZ musi ich podpisać aż 5 oddzielnych (m.in. podwyżka dla pielęgniarek,
przedłużenie umowy, denominacja, zmiana wartości umowy ze względu na wzrost wyceny wartości
świadczeń) . Natomiast każdy kolejny aneks może procedować po zakończeniu poprzedniego.
Dyrektor Filip Nowak poinformował, że Fundusz ma następujące plan na najbliższy okres :
- zakończyć aneksowanie umów możliwie jak najszybciej – przy założeniu, że wszyscy
świadczeniodawcy otrzymają propozycję aneksowania umów do końca marca 2018 r. (poza
świadczeniami, które znajda się w sieci). MOW NFZ nie przewiduje możliwości skrócenia tych umów
w innym trybie niż wypowiedzenie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia,
- w październiku/listopadzie OW NFZ chciałby ogłosić konkursy ofert – Jednak obecnie sytuacja
finansowa Funduszu uniemożliwi ogłoszenia konkursów na inne świadczenia poza tymi, które nie
mają pokrycia potrzeb w sieci. Fundusz chciałby kontynuować trwanie umów ze świadczeniodawcami
po to aby poprawić dostępność pacjentów do świadczeń, ale bez zmiany planu finansowego NFZ nie
będzie to możliwe,
- sposób przeprowadzania konkursu będzie podobny – to znaczy, że nie ma planów aby istotnie
zmniejszać liczbę wykonawców świadczeń medycznych – zapewniając tej mniejszej liczbie lepsze
pokrycie zadeklarowanego potencjału. Lista oferentów nie będzie jawna na etapie konkursu, będzie
dopiero udostępniania w przypadku odwołań,

- NFZ dąży do wyrównania dostępności do świadczeń medycznych na terenie Mazowsza . Obecnie w
zakresie rehabilitacji wiele regionów nie miało żadnej dostępności. To powoduje przesuwanie
środków z dużych aglomeracji miejskich do mniejszych miast – w zakresie rehabilitacji świadczenia
zlokalizowane maksymalnie blisko miejsca zamieszkania są dużym ułatwieniem,
Konkluzja – prywatne podmioty na terenie Mazowsza mają zapewnioną pewność funkcjonowania do
końca I kwartału 2018 r. – a sytuacja po I kwartale będzie zależna od zmiany sytuacji finansowej
Oddziału Mazowieckiego NFZ.
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